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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  7            dne 25.03.2019                              OŽP071902R 

 

 

Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana 

přírody 2019“ 

 

 

Důvodová zpráva 

 

OŽP předkládá Radě města Milevska stanovisko Komise ŽP s doporučením výše příspěvku pro 

jednotlivé projekty v rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2019“.  

V rámci Dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2019“ přišlo celkem 12 

žádostí od 8 subjektů, z toho jedna žádost se týkala podpory v oblasti životního prostředí, 

ostatní žádosti byly z oblasti práce s dětmi a mládeží. Celkově subjekty žádaly o částku 

182.000 Kč, přičemž objem peněžních prostředků vyčleněných pro tento program je celkem 

110.000 Kč, z toho 80.000 Kč na podporu práce s dětmi a mládeží a 30.000 Kč na podporu 

v oblasti životního prostředí.  

Komise všechny žádosti pečlivě posoudila, nejdříve po formální stránce a poté podle věcné 

kvality a finanční přiměřenosti, přičemž pro hodnocení použila kritéria jako kvalitu projektu 

z hlediska plnění cílů programu, reálnost uskutečnění projektu (organizační i finanční), šíři 

dopadu projektu na veřejnost, zkušenosti s žadatelem z předchozích projektů, apod. Dále bylo 

přihlédnuto k tomu, proč byl dotační program vyhlášen, to znamená, že podpora má směřovat 

zejména k projektům, které by bez pomoci města nebylo možné realizovat nebo by nebylo 

možné je uskutečnit v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.  

Komise konstatovala, že se vesměs jednalo o kvalitní projekty a doporučila radě města schválit 

poskytnutí podpory všem žadatelům.  

Při rozhodování o výši finanční částky pro konkrétní projekty komise zohlednila jednotlivé 

žadatele a doporučuje poskytnout nejvyšší dotaci základním školám a dále Junákovi, který své 

náklady pokrývá pouze z příspěvků členů a téměř celá dotace od města je využívána na nájemné 

a energie v pronajatých prostorách.  

Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky na dotaci v oblasti práce s mládeží vysoce převyšují 

částku schválenou rozpočtem a naopak v oblasti ochrana přírody i za předpokladu poskytnutí 

maximální dotace zbude 5.000 Kč, doporučuje KŽP tuto částku přesunout právě na podporu 

dětí a mládeže a navýšit tak rozpočet v této oblasti na 85.000 Kč. 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                                           

Zpracovala: Ing. Hana Hadrbolcová, 13.03.2019 

 
 


